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BESTUUR
2019 was voor het bestuur best een druk jaar. Niet alleen de voorbereidingen voor een verbouwing vroegen om veel
aandacht, maar ook het afstemmen van de activiteiten in het Hofje. De groei van activiteiten in het Hofje was in 2019
fors, mede veroorzaakt door het sluiten van de Hofpleinkerk en de Hoeksteenkerk. Het afstemmen van de activiteiten
vindt in prima overleg plaats tussen de agendaplanners, gebruikers en het bestuur.
Regelmatig wordt op de woensdagmorgen in het Hofje met de vrijwillige medewerkers van de Stichting een kopje
koffie gedronken waardoor tijdens het koffiegesprek een aantal zaken kunnen worden besproken. Een heel plezierige
wijze van communiceren met de schoonmakers, klusjesman en agendaplanners
In het afgelopen jaar is door het bestuur intensief contact geweest met de Kruiskerk die per 1 januari 2020 participeert
in de Stichting en met één zetel deel uitmaakt van het Stichtingsbestuur.
Een prachtige samenwerking van drie kerkgenootschappen in het centrum van Middelburg voor diaconale en
maatschappelijk activiteiten. Het bestuur is erg blij dat bij het in gebruik nemen van het Hofje in januari 2016 De
Hovelingen zijn opgericht, waarin de drie kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd.
De georganiseerde Levende Kerststal in het Hofje was ook zo’n prachtige activiteit om samen te werken. Veel lof – ook
in de media – over deze samenwerkende activiteit van de Kerken in het centrum van Middelburg.
Ook 2020 wordt een druk jaar. De plannen voor de verbouw lopen helaas vertraging op. Heel jammer, maar beter heel
goed voorbereid starten dan tijdens de verbouw nog een en ander te moeten regelen. Het bestuur begrijpt dat de
opgegeven vrijwilligers willen starten. Goed teken. Nog even geduld.
BOUWTEAMNIEUWS
Van Bouwgroep Peters is inmiddels een prijsopgave voor de verbouwing ontvangen en die is best fors uitgevallen.
Daarom vindt hierover nog overleg plaats met de aannemer en dat kost wat extra tijd. Temeer daar over de aanpak van
het installatiegedeelte ook nog een voorstel met prijsopgave volgt. De verbouwingscommissie komt binnenkort met
een totaaladvies richting het Stichtingsbestuur. Daaruit zal dan blijken of en op welke manier aan alle
gebruikerswensen kan worden voldaan en het beschikbare budget voldoende is. Of er moet worden bezuinigd dan wel
gefaseerd aan de slag. Nu al is wel duidelijk dat de inzet van klusploegen met vrijwilligers erg belangrijk gaat worden
om de verbouwing (financieel) haalbaar te maken om daarmee aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.
Op 21 januari 2020 om 20.00 uur vindt er in het Hofje een informatieavond plaats voor de vrijwilligers. Ook degenen
die zich nog niet als vrijwilligers hebben aangemeld – maar de handen uit de mouwen willen steken – zijn die avond van
harte welkom.
Goed nieuws is dat de teller van toegezegde subsidies voor de verbouwing inmiddels is opgelopen naar € 21.400,--.
LOGO
Zoals boven aan deze nieuwsbrief is te zien, heeft de Stichting het Hofje onder den Toren inmiddels een eigen logo
gekregen. Dit logo is ontworpen door Denise Schaefer, grafisch designer uit Oostkapelle en lid van de Gasthuiskerk. Zij
heeft diverse logo’s ontworpen en aan het bestuur voorgelegd, waarvan het logo gekozen is dat zowel de contouren
van de plattegrond van het Hofje als de doelstelling van de Stichting weergeeft (de drie poppetjes). Het creëren van een
ontmoetingsplek voor de leden van de kerken en de plaats waar door maatschappelijke-diaconale activiteiten de
verbinding tussen de kerken en de mensen in de omgeving wordt gelegd.
WEBSITE
Nu het bestuur over een eigen logo beschikt is ook de aanzet voor een eigen website gegeven. De Stichting dient voor
het krijgen van een ANBI status een eigen website te hebben en bovendien is het gemakkelijker om een eigen website
te hebben omdat inmiddels drie kerken bij het Hofje onder den Toren zijn betrokken. Michel Jongepier heeft het
bestuur bereid gevonden om deze voor de Stichting te ontwerpen. In januari en/of februari aanstaande hopen wij de
nieuwe website te “lanceren”
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HOVELINGEN
In de rubriek bestuur komen de Hovelingen reeds ter sprake. Voor hen is het erg jammer dat de verbouwing vertraging
oploopt. In 2020 zal een werkgroep, waarin de drie kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd een visie schrijven hoe
je in gezamenlijkheid in het centrum kunt werken aan maatschappelijke en diaconale activiteiten.
Voor een goede communicatie is jaarlijkse afstemming/evaluatie tussen het Stichtingsbestuur en de Hovelingen
gewenst. Het overleg voor 2020 is vastgesteld op 5 februari aanstaande.
OVERLEG MET KERKENRADEN.
Volgens de Stichtingsstatuten dient er overleg en instemming plaats te vinden over onder andere de verbouwing en het
aansluiten van de Kruiskerk. De overleggen hebben in 2019 in een goede sfeer plaatsgevonden.
In het laatste gezamenlijk overleg is het besluit van beide kerkenraden meegedeeld dat zij een positief besluit hebben
genomen dat per 1 januari 2020 de Kruiskerk ook volwaardig gaat deelnemen in het Hofjesproject. Dit is voor de drie
kerkenraden ook het moment om zich gezamenlijk te gaan bezinnen over hoe verder invulling te gaan geven aan de
inhoudelijke doelstelling van het Hofje. Naast een eigen (inter) kerkelijk gebruik ook een sociaal-maatschappelijk
diaconale missie naar buiten toe. Een werkgroep vanuit de drie kerken gaat hiermee aan de slag, die naar verwachting
in het eerste kwartaal 2020 met een rapportage komt.
BESTUURSMUTATIE
Voorzitter Rein van der Kluit zal in februari zijn functie van bestuursvoorzitter neerleggen als gevolg van de afspraken
die zijn gemaakt over een rooster van aftreden. Gelukkig heeft de Nieuwe Kerkgemeente Nicolaas van Everdingen
bereid gevonden zijn plaats met ingang van februari aanstaande te willen innemen. Nicolaas van Everdingen is geen
onbekende. Hij zal zich zelf in een volgende nieuwsbrief voorstellen.
Namens de Kruiskerk zal het bestuur worden aangevuld met Bert Breman. Ook Bert Breman zal zich in de volgende
nieuwsbrief voorstellen.
JELL’S LUNCHCAFE en TALENT
Afstemming met Jell’s Lunchcafé en Talent over de activiteiten in het Hofje, vraagt om goede communicatie. Het
bestuur is dankbaar dat deze goede communicatie aanwezig is. Beide (vaste) huurders worden door het bestuur op de
hoogte gehouden over de verbouwplannen. Erg blij zijn Jell’s en Talent met de vrijwillige klusjesman van de Stichting.
Ben Muis is in de gelukkige omstandigheid dat hij direct iets kan oplossen. Ook is er een prima samenwerking tussen de
agendaplanners van het Hofje en Jell’s Lunchcafé en Talent.
GORS
Bij het aangaan van een huurovereenkomst met Jell’s Lunchcafe heeft het Stichtingsbestuur de voorwaarde gesteld dat
bij de werkzaamheden in het Lunchcafé, een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt betrokken.
Reeds geruime tijd werken Rob en Majella – tot ieders tevredenheid - met een cliënt van zorgaanbieder het Gors.
2020
Met vertrouwen ziet het bestuur 2020 tegemoet. Er moet in 2020 veel werk worden verzet. Wanneer de
werkzaamheden plaatsvinden in een sfeer van saamhorigheid, plezier en willen werken aan een mooie toekomst van
het Hofje, dan gaan we beslist een mooi jaar tegemoet.
Het bestuur wenst de Nieuwsbrieflezers een gezond, mooi en inspirerend 2020, waarin wij er mogen zijn
voor hen voor wie het Hofje een prachtige plaats is om er activiteiten te organiseren, om er te zijn, om elkaar te
ontmoeten.
Het bestuur
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